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OM FORSKNINGSPROJEKTET 
”ENTREPRENÖRIELLA LANDSBYGDSENKLAVER” 

 
Projektet ’Entreprenöriella landsbygdsenklaver’ är det första projekt som tilldelats medel av Familjen 

Kamprads stiftelse inom området entreprenörskap – särskilt sådant som främjar en levande landsbygd. 
Projektet bygger på idén att varje bygd har sina specifika förutsättningar och att människorna som bor där 
också är speciella, varför varje bygd har unika förutsättningar för entreprenörskap. Tidigt i planeringen av 
projektet skapades begreppet ”landsbygdsenklav” och med detta begrepp som ledstjärna identifierades 
socken som ett möjligt sätt att uppfatta och beskriva en entreprenöriell bygd präglad av stark samhörighet 
och handlingskraft. I planeringen av projektet diskuterades vilka bygder (socknar) som kunde ingå i 
studien, vilket ledde till att socknarna Långasjö i Emmaboda kommun samt Älmeboda/Rävemåla och 
Urshult i Tingsryds kommun valdes ut. Syftet med projektet formulerades på följande sätt: 
 Att kartlägga förutsättningar för samt mobilisera entreprenörskapet i tre mindre småländska samhällen 

(Älmeboda/Rävemåla, Urshult och Långasjö). 
 Att utveckla nydanande teorier och begrepp för utveckling av entreprenörskap för en levande landsbygd 

med utgångspunkt i de utvalda samhällena. 
 Att rekrytera och engagera framstående studenter i mobiliserandet av entreprenörskap i dessa 

småländska samhällen och att påbörja utformandet av en struktur vid Ekonomihögskolan, där studenter 
utbildas för entreprenörskap i regionen och tränas till att bidra till regionens utveckling. 

 Att sprida lärdomarna från projektet.  
 
Totalt medverkar fem forskare och 10 studenter i projektet. Studenterna har själva med stöd av 

handledning från forskarna definierat sina egna projekt med utgångspunkt i de samtal som förts med 
människorna i bygderna. Projekten är avsedda att bidra till bygdens utveckling. För studenterna är projektet 
en del av utbildningen. Samtidigt är studentprojekten underlag för den vetenskapliga delen av studien.  

I denna text redovisas de genomförda studentprojekten. I Älmeboda/ Rävemåla kom ett av projekten att 
handla om skapandet av mötesplatser kring sjöområdet i bygden. Det andra projektet genomfördes i nära 
samarbete med den lokala föräldraföreningen och berättar om engagerade invånares upplevelser och arbete 
i samband med att förslaget läggs att minska antalet årskullar i den lokala byskolan. Innan studentprojekten 
presenteras diskuterar vi forskare några viktiga förutsättningar för forskningsprojektet som helhet. Vi 
forskare ger på så sätt de genomförda studentprojekten en bakgrund och inramning.  
 

Ett interaktivt förhållningssätt 
En viktig tanke med forskningsprojektet har varit att involvera universitetets studenter i arbetet och 

bygga strukturer som gör att universitetets personal och studenter arbetar och lär tillsammans med aktörer 
från andra organisationer i (lokal)samhället. Viktiga inspirationskällor för en sådan ambition är de forskare 
som lyfter fram det engagerade och interaktiva lärandet som ideal1.  

Den amerikanske pedagogen Ernest L. Boyer menar att universitetsutbildning i allt högre grad 
diskuteras endast som en resurs för den enskilde studenten2. På ett indirekt sätt bidrar universiteten till att 

                                                        
1 Se exempelvis Molander, B. (1996). Kunskap i handling. Göteborg: Bokförlaget Daidalos. Reason, P. & 
Bradbury, P. (2001). Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice. London: SAGE 
Publications.  
2 Boyer, E.L. (1996). The Scholarship of engagement. The Journal of Public Service and Outreach, 1, 11-20. 
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rusta studenter som först efter genomförd utbildning förväntas delta i och bidra till samhällets utveckling. 
Boyer diskuterar hur högre utbildning också kan ses som en samhällsresurs under tiden den pågår. På ett 
mer direkt sätt kan utbildningen kopplas samman med angelägna och aktuella samhällsfrågor. 
Universitetets studenter kan i sin utbildning beredas möjligheter att bidra till och samtidigt lära i sådana 
processer. Boyer menar att en sådan ”service-funktion” inte försvårar lärprocessen, utan tvärt om främjar 
den. Det amerikanska begreppet ”service-learning” har tilldelats ett ökat intresse och det handlar just om ett 
lärande som kopplas till studentens aktiva deltagande i processer i lokalsamhället3. Professor Debra A. 
Harkins talar om ett lärande som går utöver och bortom universitetets campusområde, som skapar bryggor 
till det omgivande lokalsamhället. Hennes rekommendation till det utåtriktade universitetet är att 1) 
engagera studenter i det omgivande samhället, 2) arbeta interdisciplinärt och 3) utveckla samarbetsformer 
mellan forskare och studenter för att nå målen4. I vårt forskningsprojekt har vi inspirerats av en sådan 
tankegång och ett viktigt syfte har varit att skapa en struktur, om än i liten skala, som möjliggör för 
studenter att involvera sig och praktiskt bidra till utvecklingsprocesser i lokalsamhället. De båda 
studentprojekten som presenteras nedan har genomförts i nära samverkan med invånare i Älmeboda/ 
Rävemåla. 
 

Engagerande projekt 
De studenter som genomfört projekten har, som vi upplever det, visat ett engagemang som vi sällan 

möter i andra utbildningssammanhang. Många invånare i Älmeboda/ Rävemåla har på samma sätt visat ett 
starkt engagemang för studenternas projektarbete. Engagemanget visar sig bland annat i att projekten har 
aktiverat känslor. Rapporteringen från projektarbetet visar dessa känslor. Det finns en skaparglädje när 
skisser och förslag tas fram kring hur sjöområdet i Älmeboda/ Rävemåla skulle kunna utvecklas. Det finns 
en vilja att uppnå konkreta resultat och få saker att hända i projektets syfte som också syns i 
genomförandet. Också rapporten om skolprojektet illustrerar ett känslosamt engagemang. Det är också en 
process som har engagerat bygden starkt. Denna fråga upptog bygdens energi på ett sådant sätt att andra 
pågående eller möjliga utvecklingsprojekt hamnade i skymundan.  

Journalisten Kristina Mattsson tar utgångspunkt i omständigheten att fler personer år 2008, för första 
gången i mänsklighetens historia, bor i staden än på landsbygden. I boken ”Landet utanför. Ett reportage 
om Sverige bortom storstaden” diskuterar hon befolkningsomflyttningarna i Sverige. Hennes reportage 
startar i den grundläggande frågan; ”om alla bor i stan- vad ska vi då med resten av landet till?”.  

Mattsson summerar sitt mångåriga journalistiska arbete kring landsbygdsfrågor med att konstatera att 
hon huvudsakligen mött två olika typer av inställningar till landsbygden. Antingen en uppgivenhet eller en 
föreställning om att utvecklingen är given av samhällsutvecklingen i sin helhet. I båda fallen är slutsatsen 
att inget låter sig göras för att vända utvecklingen. Politiker tycks enligt Mattsson ha kapitulerat. ”I 
avsaknad av visioner för landsbygdens framtid, återstår för politiken att lappa och laga och köra så länge 
det går, tills befolkningsutvecklingen grävt så djupa hål att samhällen upphör att fungera, först i norr och 
förr än vi anar, även i södra Sverige”5. Älmeboda socken har under de senaste decennierna sett en kraftig 
befolkningsminskning. Mellan år 1954 och 2011 minskade befolkningen från 2.128 invånare till 878. Bara 
under det första decenniet på 2000-talet minskade befolkningen med i storleksordningen 20 procent. 
Projektet kring skolfrågan och sjöområdets utveckling illustrerar ett engagemang som står i stark motsats 
till den uppgivenhet och deterministiska syn som Matsson så ofta tycker sig ha stött på. Det är projekt som 
har genomförts tillsammans med invånare som har visioner och som aktivt vill utveckla sin bygd.  
 

Ett bygdeperspektiv 
Forskningsprojektet som helhet har präglats av ett tydligt bygdeperspektiv. Studenternas projekt har 

formulerats utifrån diskussioner med representanter från de tre bygderna och projektets övergripande syfte 
har som framgår ovan varit att arbeta för bygderna och aktivt bidra till deras utveckling. I det första 

                                                        
3 Se exempelvis Roodin, P. Hess Brown, L. & Shedlock,D. (2013). Intergenerational Service-Learning: A 
Review of Recent Literature and Directions for the Future, Gerontology & Geriatrics Education, 34:1, 3-25. 
4 Harkins, D.A. (2013). Beyond the campus. Building a sustainable university-community partnership. 
Information age publishing. 
5 Mattsson, K. (2010). Landet utanför. Ett reportage om Sverige bortom storstaden. Stockholm: Leopard förlag, 
s. 194. 
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studentprojektet ”Älmeboda sjöprojekt” utforskar och sammanställer studenten bygdens önskemål om hur 
området kring sjöarna i området skulle kunna se ut och utvecklas. Behovet av mötesplatser för att knyta 
samman bygden lyfts fram. I det andra projektet som handlar om skolan ger studenten uttryck för de 
känslor som väcks lokalt i en situation då grundläggande funktioner i samhället omorganiseras. I det 
aktuella fallet handlar det om planerade neddragningar i byskolan. När det gäller det studentprojekt som 
kopplades till skolan var bygdeperspektivet svårt att hantera. Detta eftersom bygdens uppfattning visade sig 
stå i konflikt med den uppfattning som andra viktiga grupperingar gav uttryck för. Vi finner därför 
anledning att särskilt kommentera hur bygdeperspektivet påverkade utformningen av detta projekt och 
arbetet med att genomföra det.  

Inledningsvis var tanken att studenten skulle inrikta sitt projekt mot att besvara några av de frågetecken 
som uttrycktes i bygden kring det nya förslaget på skolorganisation. Det visade sig snart att frågan om 
skolans organisering var kontroversiell. Frågan präglades av tydliga motsättningar mellan grupper inom 
kommunen och mellan och inom bygderna. Vi tyckte oss också märka att kommunikationen mellan de 
berörda parterna i frågan var begränsad och präglades av misstro och misstänksamhet snarare än öppet 
informationsutbyte. I efterhand kan vi också tydligt se att projektet formulerades i dialog med invånare och 
engagerade i bygden, men att viktiga grupper från skolorganisationen och kommunen inte var informerade 
eller deltog i planeringen. Det bidrog till att projektet av vissa kom att uppfattas som partiskt och bristande 
i objektivitet. Allt detta bidrog i sin tur till att projektet rimligen inte kunde genomföras enligt den 
ursprungliga planen. Projektet fick istället en ny inriktning. Studenten arbetade vidare tillsammans med 
föräldraförening och engagerade föräldrar i bygden. Forskarna i projektet arbetade samtidigt med att dels 
etablera en dialog med de personer inom kommunen som tidigare känt sig exkluderade, dels söka öppna 
nya kommunikationsvägar mellan bygden och kommunen. Vår ambition var att på så sätt bidra till att de 
inblandade kunde vidga diskussionen. Såväl föräldraförening som kommunala politiker och tjänstemän 
samtalade inte bara med (och om) varandra utan också med akademin. Vår förhoppning var att det kunde 
bidra till att samtalen blev mer mångbottnade och i bästa fall mer konstruktiva än vad som annars hade 
varit fallet. Det råder säkert delade meningar om huruvida vi lyckades i vår ambition. 

I skolfrågan ska alltså inte studentens rapport ses som en objektiv, vetenskaplig analys av skedet utan 
som en berättelse med utgångspunkt i de upplevelser och känslor som studenten konfronterades med i nära 
samarbete med de lokala aktörerna i bygden. Projektrapporten ger röst åt den frustration och de känslor av 
alienation och maktlöshet som föräldraföreningen upplevde och som även vi forskare kom i kontakt med i 
samband med skolfrågan. Deras känslor och upplevelser av politikers och tjänstemäns ovilja att öppna en 
dialog med dem kring deras barns skolgång är i sig betydelsefull för bygdens utveckling i så måtto att den 
grundlägger en känsla av utanförskap och hopplöshet som tar energi från andra typer av projekt som skulle 
kunna utveckla bygden. Vi menar att det finns ett värde i att presentera hur bygdens invånare upplever en 
situation där neddragningar görs och där bygden, utifrån deras perspektiv, urholkas och där deras 
levnadsmöjligheter i stundens hetta upplevs som riskerade. Forskning om nedläggning av servicefunktioner 
såsom skola och lanthandel på landsbygden rapporterar att liknande reaktioner är relativt vanliga. Den ilska 
och frustration som studentprojektet om skolan ger uttryck för säger på så sätt något om förutsättningarna 
för att leva och verka på landsbygden. Det är fler bygder än Älmeboda som har fått uppleva nedläggningar 
och neddragningar i skolan. Sedan 2003 har grundskolorna på landsbygden minskat med i genomsnitt 1-2 
grundskolor per kommun6.  

Samtidigt är det viktigt att lyfta fram att en liknande frustration och känsla av 
kommunikationssvårigheter också uttrycktes av de kommunala tjänstemän och politiker som vi kom i 
kontakt med under projektets gång. Det var uppenbart att det fanns en vilja att ha dialog kring skolans 
framtid med bygdens representanter från skolledningens sida, liksom ett genuint intresse för utvecklandet 
av den östra kommundelen hos många politiker. Ur ett tjänstemannaperspektiv fick vi intrycket att dialog 
med de boende i bygden upplevdes som komplicerad eftersom det fanns ett behov att balansera och hantera 
motsättningar mellan föräldraföreningens perspektiv och önskemål från de styrande politikerna. En rapport 
med utgångspunkt i tjänstemannaperspektivet skulle alltså säkerligen ha tett sig mycket annorlunda. 

Den rapportering från skolprojektet som presenteras nedan ska också förstås som en berättelse som är 
starkt knuten till en viss tidpunkt. I det här fallet beskrivs den energi som väcks mot förslaget i bygden. 
Sedan rapporten skrevs har processen fortsatt. Läget är i dag ett annat, så även förutsättningarna för att 
arbeta vidare med skolfrågan i bygden. 

                                                        
6 Jordbruksverket (2013). Allt om landet. Hämtad (online) 2013-11-01: 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/forskningochkunskap/alltomlandet.4.2ae27
f0513e7888ce228000125.html 
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Sammanfattningsvis gör vi läsaren här uppmärksam på att projektbeskrivningarna ger uttryck för 
bygdens perspektiv och att de ska förstås som röster från bygden.  

I nästakommande avsnitt presenteras studenternas rapporter från sina respektive projekt i Älmeboda/ 
Rävemåla. 
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INLEDNING. ÄLMEBODA SJÖPROJEKT. 

 

Bakgrund 
Projektet kring Älmebodas sjöar bedrivs som en del av en studie kring entreprenöriella 

landsbygdsenklaver, vilken genomförs med stöd från Familjen Kamprads stiftelse. Syftet med studien är 
bl.a. att kartlägga förutsättningarna för samt mobilisera entreprenörskapet i tre mindre småländska 
samhällen och att utveckla nydanande teorier och begrepp för utvecklandet av en levande landsbygd7. 
Studien genomförs utöver Älmeboda socken även i Urshult och Långasjö, i Tingsryd och Emmaboda 
kommun. Som en inledande fas i projektet samlades lokalt förankrade grupper i vardera samhälle för att 
genomföra fokusgruppsövningar. Genom dessa ämnade en förståelse för bygden, invånarnas tankar kring 
bygden och slutligen också, för befolkningen, meningsfulla projekt identifieras.  

Invånarna i Älmeboda socken uttryckte under möte i fokusgruppen ett behov av en ny mötesplats och 
vilja att skapa en plats för att umgås över generationsgränser och intresseområden. I dagsläget finns ett fåtal 
lättillgängliga platser för att mötas inom bygden och invånarna saknar ett forum att komma samman på. I 
socknen finns det tre stycken sjöar som befolkningen finner intressanta att arbeta med för att utveckla ett 
friluftsområde; Djupasjön i Yxnanäs, Rävsjön i Rävemåla och Kyrkesjön i Älmeboda tätort. Sjöarna är 
belägna i ett naturskönt område med god växlighet och stora skogsmarker, vilka till synes skulle utgöra en 
trevlig plats för ett friluftsstråk där invånarna i socknen kan umgås och mötas. I visionen för området kring 
de tre sjöarna måste således en hänsyn till tillgänglighet för en bred publik tas, det vill säga området bör 
göras besöksvänligt för så väl barnvagn som folk med funktionshinder.  

Bygden har i dagsläget önskemål om att området och sjöarna skall göras användbara, att slingor för 
olika motionsspår skall uppföras tillsammans med god belysning samt att badplats, grillplats och bastu 
skall byggas. Liknande projekt som Älmebodas önskade friluftsområde har genomförts på andra orter i 
närheten av bygderna, och en grund för att befolkningen i framtiden skall kunna genomföra arbetet med att 
skapa sin mötesplats skulle kunna hämtas från genomförandena av dessa projekt. Denna rapport ämnar 
därför samla ihop ett material som beskriver vilka behov som identifierats kring området på ett lokalt plan, 
ett förslag till hur området kan utformas som tagits fram i samarbete med designer Andreas Klippinge, en 
berättelse om hur ett liknande projekt genomförts och avslutningsvis bidra med en diskussion kring hur ett 
projekt kring Älmebodas sjöar kan genomföras.  

I arbetet med att kartlägga möjligheterna för att skapa ovan beskrivna mötesplats har kontakter 
upprättats med Sparbanken Eken i Älmeboda, Företagarföreningen, Hembygdsföreningen samt 
entreprenörer i närområdet så som Anders Torstensson, Yvonne Torstensson och Thommy Jonsson. Även 
kontakter med fiskeklubben i Skruv har tagits för att undersöka hur liknande projekt har genomförts i en 
kontext med flera likheter till Älmebodas situation. 
 

Syfte 
Syftet med den här studien är att lyssna av och kartlägga vilka förslag som finns kring utvecklandet av 

en mötesplats i Älmeboda socken, samt att utifrån detta material skapa underlag för en framtida 
mobilisering av en grupp/flera grupper kring utveckling i närmiljön. 

                                                        
7 Johansson, A.W., Bill, F., Gaddefors, J., Lundberg, H., Rosell, E. et al. (2013) Entreprenöriella 
landsbygdsenklaver: Förutsättning för och mobilisering av entreprenörskap Rävemåla  
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Projektmål 
Att det i framtiden skall skapas ett friluftsområde kring de tre sjöarna i Älmeboda socken, vilket 

utnyttjas som en trevlig mötesplats av invånarna i bygderna Älmeboda, Rävemåla och Yxnanäs samt lockar 
besökare utifrån till socknen.  

 
 Att genom framtagandet av en mötesplats i form av ett friluftsområde bidra till en god sammanhållning 

över generationsgränserna i Älmeboda socken med omnejd. 
 
 

Metod 

Processbeskrivning 
Med utgångspunkt i möte som hölls med, en för forskningsprojektet sammankallad, fokusgrupp under 
hösten 2012 skapades en projektplan med syfte att samla en grupp med invånare i Rävemåla med 
ändamålet att driva arbetet med att skapa en mötesplats runt Rävsjön. Efter att ha inventerat de kontakter 
som fanns inom området kunde det under tidig vår konstateras att de största delarna av bygdens 
engagemang låg för tillfället vid skolfrågan. Således togs beslutet att formulera om projektet och att ta 
ansats i att skapa underlag inför ett framtida sjöprojekt, inte bara med utgångspunkt i Rävemåla utan i hela 
Älmeboda socken. Den här rapporten bygger därför på en inventering av vilka behov som verkar finnas för 
Rävsjön för att kunna skapa ett förslag kring områdets utformning samt ett möte i en grannbygd som 
genomfört ett liknande projekt med god lycka.  
 

Kartläggning av behov 
Under projektet har bygdens tankar kring hur området kring Rävsjön kan utformas för att täcka de uttalade 
önskemål kring användningsområden lyssnats av. Dessa har fångats upp och följer här nedan i lista (utan 
inbördes ordning): 
 
Funktionsduglig sjö med vattenspegel 
Inplantering av fisk 
Badmöjligheter 
Bastu 
Grillplats 
Promenadslingor/motionsslingor av varierande längder och svårigheter som går runt sjöarna, samt binder 
ihop området mellan sjöarna 
Cykelväg/slinga 
Belysning 
Ett utförande som är användarvänligt för personer med funktionsnedsättning, barnfamiljer samt äldre. Både 
vad gäller tillgänglighet som säkerhet 
Ytor för samvaro (exempelvis kubbspel eller annan lek) 
Möjlighet för barnen att studera djur- och naturlivet i skogsområdet. Exempelvis grodyngel. 
 

Förstudie 

Vision för området 
Tillsammans med designer Andreas Klippinge har följande förslag för hur sjöområdet kan utformas tagits 
fram. Som grund för förslaget ligger kartläggningen av de behov som beskrivits av invånarna i bygderna. 
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Förslaget tar sin utgångspunkt i funktionalitet och flexibilitet. Materialen skall vara lättillgängliga och 

formerna vara anpassningsbara efter bygdens framtida önskemål. Den faluröda färgen är utvald för att 
smälta in med omgivande byggnader och för att ta tillvara på de starka landbygdstraditionerna som finns i 
samhället. Vidare är visionen uppdelad i flera separata delar som underlättar ett arbetssätt indelat i etapper.  

Efter att förslaget var färdigställt presenterades det under möte i Bygdegården , Rävemåla där Pia S-G 
och Yvonne T m.fl. närvarade den 2 maj 2013. Under mötet samlades feedback in angående designen. 
Även affischer med designförslaget lämnades över till representanter från bygden med ändamålet att sättas 
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upp i samhället för att möjliggöra för allmänheten att bidra med tankar kring områdets utformning. Dessa 
tankar togs emot via en e-mailadress som skapats för det ändamålet.  

 
Den feedback som fram till fredagen den 10 maj 2013 tagits emot följer i punktform här nedan. 

 
Deltagarna på mötet ombads inledningsvis att med ett ord beskriva sin reaktion på designförslaget, 
följande ord eller kortare meningar uttrycktes av gruppen: 
 
Genomförbara visioner 
Gemenskap 
Utveckling och nytänk 
Engagemang 
Belysning 
Välgjort 
Det röda 
Användbart ihop 
 
Vidare framkom också några kringliggande tankar kring projektet: 
 
Pengar är nästa steg 
Ligger mycket annat före, exempelvis flytt/nedläggning av skolklasser/skolan 
Framåt i tiden 
Det är mycket att göra i sjöområdet innan, exempelvis ordna vattenkvaliteten, röja i skogen 
Det är en framtidsvision – ett bidrag 
Vi kan lyfta fram den vid invigningen av dansbanan och visa bilder 
”- Jag blir lycklig och glad av att se det” 
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Benchmarking 
Utifrån möte med en projektgrupp som tidigare drivit ett projekt för att ställa i ordning ett sjöområde 

som kan liknas vid Rävsjön skulle en rad av, vad vi kan kalla ”nyckelhändelser” i arbetet med att skapa en 
mötesplats vid ett sjöområde kunna identifieras (för vidare material kring mötet i Skruv, se bilaga I): 

 

Den första finansieringen 
Enligt gruppen i Skruv var den första finansieringen de fick in i klubben avgörande för att arbetet skulle 

kunna genomföras. Efter att det bidraget fanns i kassan började arbetet utvecklas. Dock beskriver gruppen 
vidare att det behövdes kompletteras från andra finansiella medel innan området var i sådant skicka att det 
kunde generera en intäkt i sig självt. Det torde vara en viktig lärdom att vid liknande projekt lägga vikt vid 
det ekonomiska och arbeta på kreativa sätt för att få in pengar i kassan. I Skruv ger man exempel på sådant 
arbete i berättelser kring hur fiskeklubben arbetat med att plocka glasflaskor på det lokala bryggeriet, hur 
man hållit auktion på föremål som skänkts av lokala företag samt diverse fester som arrangerats på området 
för att dra in pengar till vidare arbete. Ingen i fiskeföreningen i Skruv har något ekonomiskt intresse. Ett 
liknande projekt torde inte heller kunna skapa några större vinster för genomförarna på relativt lång sikt. 
Sponsring från närliggande företag beskrivs vidare som ett sätt att driva arbetet framåt i form av 
byteshandel av produkter och tjänster. Enligt fiskeklubben i Skruv är det svårt att få sponsring i form av 
penningbidrag, men däremot saker är lättare. I utbyte får företagen tillgång till stuga och sjöområde. Det 
här är något som man under arbetets gång bör ha i åtanke även i Rävemåla.  

 

En attraktion som särskiljer mötesplatsen från andra 
Vidare beskrivs vikten av att särskilja sig och att ha något som efterfrågas av potentiella besökare. I 

Skruvs fall beskrivs detta ”något” som ett vildmarksbad som köptes in i ett tidigt skede. En 
rekommendation skulle vara att satsa på en bastu i Rävemåla, det verkar vara en attraktion som är 
efterfrågad och som inte finns i var och varannan grannbygd. Genom att skapa tillgång till något som är 
efterfrågat kan bygden öka efterfrågan på sin mötesplats och därmed dra till sig besökare.  

 

Personliga nätverk 
Ytterligare något som skulle kunna identifieras som en kärna i det arbete som utförts i grannbygden kan 

tänkas vara användandet av personliga nätverk. Genom att utnyttja sina kontakter har man utvecklat 
området på ett kostnadseffektivt sätt. I Rävemåla skulle antagligen stor framgång inom området kunna ses 
om den drivande gruppen i framtiden inventerade sina personliga kontakter och låg i framkant i fråga om 
att se händelser och föremål som kunde vara dem till nytta. Exempel kan vara hur gruppen genom sina 
kontakter kan få köpa material som skall avvaras på andra ställen billigare, som till exempel Skruv gjort 
med den växelbod som blivit stuga och järnvägsrälsen som blivit en bro. Personliga nätverk vid ideell 
verksamhet torde vara en av de absolut mest betydelsefulla resurserna tillgängliga.  

 

Kontakter med kommunen 
Också en god och jämn kontakt med kommunen framhålls som viktig för att kunna genomföra ett 

sjöprojekt. Även om kommunen inte har finansiella möjligheter till att bidra har kommunen ofta många 
andra resurser som de kanske är villiga att bidra med. Exempel är maskiner och utrustning som står 
uppställda under kvällar och helger, vilka skulle kunna lånas ut efter överenskommelse. I Skruv beskriver 
man också hur kommunen hjälpt till med markfrågor för att fiskeklubben skall kunna få den mark de 
behöver för att bedriva sin verksamhet. Ett initiativ där kontakt med kommunen upprättas skulle antagligen 
vara av godo i ett tidigt skede även i Rävemåla. Viktigt är, enligt Leif R, att grupperingen visar sig drivna 
och arbetsvilliga för kommunen. Genom att detta anser han att de själva fått fördelar och att kommen blir 
mer villiga att bidra på de sätt de kan.  
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Samhällssamverkan 
Att upprätta samarbeten mellan lokala föreningar och organisationer på ett tidigt plan beskrivs som en 

gynnsam strategi i Skruv. De har haft en samverkan mellan fiskeklubben, Folkets hus och 
idrottsföreningen, vilken hjälp till att lyfta projektet och föra det framåt. Flera som arbetar i samma riktning 
är starkare och med flera skilda organisationer kan också ekonomin stärkas. Vidare kan man utifrån 
Skruvfallet se att flertalet organisationer som samverkar i ett sådant arbete också kan bidra till att lyfta och 
stärka varandra som föreningar som så. En ytterligare rekommendation till Rävemåla är således att försöka 
upprätta samarbeten på ett lokalt plan, där aktörerna har ett gemensamt intresse i projektet, eller 
närliggande projekt.  

 

En central grupp s.k. eldsjälar 
Den sista punkten som lyfts fram i berättelsen från Skruv är vikten av att ha en dedikerad grupp med 

eldsjälar, det vill säga personer med starka drivkrafter som engagerar sig i projektet. I Skruv har man varit 
en kärngrupp på mellan 10-15 personer under årens lopp, vilket tyder på att grupperingen som verkar för 
sjöarna i Älmeboda behöver rekrytera fler drivna medlemmar. Ett initialt tillvägagångssätt skulle kunna 
vara att sammanföra de aktiva grupper som finns i respektive samhälle, Rävemåla, Älmeboda och Yxnanäs 
till en stor grupp som verkar för sjöområdet i hela socknen, i enlighet med denna rapports utgångspunkt. 
Detta arbete bör också få ett större fokus när skolfrågan i Rävemåla är att anse som avslutad för att kunna 
rekrytera nya deltagare som nu är upptagna i annat arbete.  

 

Avslutande ord 
Efter att ha arbetat med projektet kring Älmebodas sjöar det senaste året står det klart för mig att det är 

en lång väg kvar tills en mötesplats är färdigställd. Det kommer att vara mycket arbete, både fysiskt så väl 
som finansieringsmässigt. Jag skulle vilja avsluta min rapport med att ge den framtida grupp som ämnar 
driva Älmeboda sjöprojekt några ord vidare på vägen; 

 
Låt det ta tid, skapa en plan och tänk långsiktigt. Även små delprojekt är viktiga för att nå målet, börja 

med att bygga om grillplatsen och låt den lilla förändringen bli en inspiration för resten av bygden. Skapa 
samarbeten och visa att ni vill förändra området. Våga vara kreativa och lås er inte till de förslag som 
presenteras i denna rapport. Hittar ni vägar att gå eller ni får möjlighet att ta del av resurser som kan vara 
värdefulla i projektet, så gör det. Och slutligen, var stolta över de resultat ni skapar – området kring 
Bygdegården ser fantastiskt ut, bra jobbat! 

 
 
Anna Persson,  
Linnéuniversitetet, 2013-06-13 
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BILAGA I: HUR STÄLLER MAN I ORDNING ETT 
SJÖOMRÅDE?  

Möte och intervju med tre representanter från Skruvs fiskeklubb har genomfördes 2013-04-11 i 
fiskeklubbens klubbstuga. Här nedan följer berättelsen om mötet i Skruv: 

 
Den 11 april hade jag stämt möte med Leif R, Per S och Lasse X från Skruvs fiskeklubb ute vid deras 

klubbstuga i Skruv. Vi inleder med att prata allmänt kring området, att det är så fint och att utsikten från 
stugan är väldigt trevlig. Leif R berättar att de har hållit på med att utveckla området sedan 1998, så det har 
blivit några år nu. Det började i väldigt liten skala och har sedan vuxit till vad det är nu. Då, 1998, fanns det 
inga vägar vid sjöarna, som är två till antalet i direkt anknytning till föreningens klubbstuga, och det var 
väldigt svårframkomligt. Per S flikar in att han tittat på en karta över Rävsjön och konstaterar att områdena 
är ganska lika varandra med sina små sjöar. Precis son i Rävemåla var sjöarna i Skruv helt igenvuxna, man 
kunde inte se dem om man stod uppe vid vägen innan de började röja.  

Leif R och Per S börjar sin berättelse om fiskeklubbens arbete med att förklara att det hela tiden varit ett 
samarbete mellan just klubben, Folkets hus och idrottsföreningen i bygden. 1998 var fiskeklubben vilande 
men under nytt inflytande började man arbeta för att starta igång en verksamhet för att kunna bedriva fiske 
i sjöarna. Man ville röja i området och sedan plantera in fisk och såg nu möjligheten att göra så genom att 
söka s.k. Leader-bidrag. Sjöarna sänktes 1,5 meter för att de skulle kunna grävas ur ordentligt.  

Jag får berättat för mig att finansiering ordnades dels genom det initiala bidraget, sedan genom att 
klubben arbetade och såg till att dra in pengar på olika sätt från lokalsamhället. Det genomfördes 
exempelvis genom att man plockade glasflaskor på det närliggande bryggeriet. På så vis drog klubben in 
runt 100.000 kr genom att ha 30-40 personer som hjälpte till och arbetade ideellt, beskriver man. 
Klubbstugan i sig är resultatet av ett brett nätverk som de engagerade inom klubben har i samhället, och är 
ursprungligen en gammal växelbod som stått utmed järnvägen vid Hovmantorp. När SJ drog om järnvägen 
fick klubben köpa den för 1000 kr. Tanken var egentligen att de skulle kunna ha redskap i den. Genom att 
plocka glas samlade klubben in nog pengar för att bygga om den till en uthyrningsstuga med kok- och 
övernattningsmöjligheter. Klubben har därför inga lån på något de byggt i området.  

Representanterna från klubben berättar vidare att kommunen inte bidragit med några finansiella medel, 
men däremot lånat ut maskiner. En i styrelsen kör hjullastare i kommunen och fick lov att låna med den 
hem på kvällar och helger. Kommunen har också hjälpt till med marken, vilken ägs av Lessebo kommun 
och arrenderas ut till fiskeklubben för en symbolisk summa. Här återkommer vi till Rävemåla och deras 
sjöar, Per S berättar att han inte visste om att de låg så nära centrum. Men hur är det med marken där, 
undrar han. Vi fortsätter med att prata lite om Rävemåla och jag beskriver hur markrättigheterna ser ut och 
vilket skick sjöarna är i just nu. Till skillnad från Rävemåla, berättar man, så har sjöarna i Skruv väldigt fint 
vatten. De grävdes ur när järnvägen byggdes och ligger därför i ett gammalt sandtag. Det finns också en 
tredje sjö, på andra sidan av området i Skruv, som är en natursjö. Den har man gjort vägar runt men 
använder den inte i övrigt.  

 
Vi återgår till att prata om arbetsgången i Skruv. Leif R skrattar lite och nickar när jag frågar om de 

arbetat etappvis eller hur har de gått tillväga? Ja, etapper har det blivit, mycket beroende av klubbens 
ekonomi. Han ler igen när han berättar att han slutade att räkna arbetstimmar när de kom upp i 10.000 
timmar. Nu är de säkert uppe i 30.000 timmar. De har varit, beskriver han vidare, en kärntrupp på 10-15 
personer som arbetat med projektet genom åren. Nu har de en arbetskväll i vecka, på tisdagar. Men när det 
var som mest så var de också där och jobbade på helgerna med. Allt arbete har de gjort själva, utom lite 
med stugan där man haft in en snickare som svarvat taket och rest stommen. Det var det som behövde göras 
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för att stugan skulle kunna fungera till uthyrning. När stugan var klar köpte klubben in ett vildmarksbad, en 
badtunna som rymmer 12-15 personer. För att ha råd med tunnan som kostade 20.000 kr fick klubben ta 
emot sponsring på halva beloppet från ett lokalt företag. I gengäld fick företaget gratis tillgång till stugan 
och badet efter överenskommelse. Per S, som har varit kassör i föreningen, berättar att det inte är lätt att få 
pengar i sponsring från företag, men det brukar gå bra. I utbyte kan klubben använda området de byggt upp 
och som är eftertraktat i samhället.  

Men finansieringen har inte alltid varit helt lätt för klubben, Per S ser bekymrad ut när han berättar att 
ett tag, när stugan var halvfärdig, var de nere på under 1000 kr i kassan. Han ler lite smått när han säger att 
de löstes genom att de plockade lite mer glas och fick in nog pengar att kunna betala en faktura de hade 
hängande efter sig.  

Efter det så har man byggt på campingen. Den har vuxit hela tiden och genererar 75.000-80.000/år. 
Efterfrågan har fördubblats de senaste åren och nu får de till och med tacka nej till gäster som kommer. I 
somras var det fullbelagt med över 30 upptagna platser, så nu har man byggt till med 2000 kvadratmeter. 
Per S nickar nöjt och berättar att förra året sålde man 30 stycken säsongskort, då får man bo hela året på 
campingen. Gäster kommer från Kosta och Saxemara och ligger där hela sommaren. Till detta året har man 
höjt priserna, Ett säsongskort på campingen som innan kostade 1000 kr går nu på 1500 kr, annars kostar det 
100 kr/natten. Att hyra stugan kostar 600 kr/dygn och då måste man vara medlem i föreningen, sedan 
kostar badet 300 kr plus 200 för uppeldning. Det beskriver de som bra inkomster för den lilla klubben och 
viktiga för att kunna hålla området levande. Det svåra enligt Leif R och Per S har varit att komma igång, de 
beskriver startsträckan som speciellt svår.  

Samtalet flyter igen in på Rävemåla, en lagom ort enligt Leif R. Det får inte vara för stort, då finna inte 
det engagemang som krävs för att driva ett sådant projekt. Men i Rävemåla förmodar man att det finns ett 
byengagemang. Mitt i samtalet ansluter Lasse X till mötet. Han har bott ett tag i Rävemåla, berättar han. 
Man är också väldigt nyfikna på anledningen till att jag är där och bakgrunden till projektet. Jag beskriver 
att det i grunden är ett forskningsprojekt där vi studerar entreprenörskap på landsbygden, lite förenklat. Vi 
har valt ut några platser där vi tror att det finns ett engagemang och försökt identifiera, för befolkningen, 
meningsfulla projekt att arbetet med. Jag beskriver också att vi från universitetet endast ska fungera som 
katalysatorer för att stimulera de krafter som finna lokalt i samhället. Mina åhörare i Skruv nickar och följer 
intresserat med i förklaring och ställer motfrågor kring hur det tagits emot i Rävemåla och om hur 
befolkningen er till att ta tillvara på hjälpen.  

 
Jag frågar hur det var att komma igång med deras projekt. Fokus var egentligen bara att komma igång, 

att utnyttja det bidrag man fick del av, berättar man. Sedan har det bara vuxit, de har sett möjligheter under 
resan gång, säger Leif R. Nu har klubben bra ekonomi och inga lån. Man är inte bara för fiskare, utan 
fungerar mer som en samhällsförening. Fisket i sig går back, nu handlar det mer om att vara en mötesplats i 
samhället. Samtalet skiftar igen över när Lasse X undrar hur det ser ut med finansiering i Rävemåla, har de 
fått några bidrag? Jag förklarar att arbetet inte kommit så långt att man sökt några, men att Anders T gjort 
generösa bidrag till en fond för att rädda sjöarna och att han arbetar med att restaurera dansbanan. Just ja, 
säger Lasse X, det har jag läst om i tidningen. Sedan fortsätter samtalet in på bygdegårdsföreningen i 
Rävemåla och Byahuset. Man lyfter också fram den starka företagarföreningen i Älmeboda som en fördel i 
arbetet. Efter det kommer också skolfrågan upp, man har sett skyltarna som står runt om i socknen. – ”Ett 
samhälle utan en skola och en affär det är inte bra”, suckar Leif R. De undrar hur arbetet med skolan går 
och om det finns någon vinst i att lägga ner bygdeskolorna. Om man inte bevarar skolorna, hur ska man då 
få dit unga familjer, frågar man sig. Vi återgår till sjöprojektet och Lasse X kommer på att det varit några 
sådana projekt på gång i Älmeboda tidigare, i Linneryd har man haft kräftfiske igång i sjön, men det 
projektet verkar ha runnit ut i sanden. Men, det har det, konstaterar man, inte gjort här i Skruv. Campingen 
ökar, de har bad och idrottsplats. Jag frågar hur stor orten är, 500-550 invånare i tätorten, 1000 i hela 
socknen får jag till svar. Så lite större än Rävemåla. Runt 1930 berättar de så var Skruv den största socknen 
i Lessebo kommun. Storgatan hade mellan 40-50 butiker. Men, suckar man, det finns inga politiska partier 
som driver frågor om landsbygden längre, därför går det bara utför. I så fall skulle första steget vara att 
bevara skolorna, fnyser man lite lätt.  

 
Samtalet leds tillbaka till Skruv och markfrågan. Här har kommunen gjort så att de hjälpt klubben att 

hantera motsträviga markägare genom att byta mark med dem så att fiskeklubben ska kunna bedriva sin 
verksamhet. Kommunen, konstaterar man, har hjälpt till jättemycket! Främst med mer mjuka värden, som 
man beskriver det. De ser värdet i att ha ett trevligt område som kan locka besökare. Jag frågar hur de 
kommit i kontakt med rätt personer på kommunen och får svaret att Leif R har haft kontakt med tekniske 
chefen i Lessebo och arbetat med honom för att få igenom sina förslag. Leif R fyller i att det inte varit så 
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svårt, kommunen har sett vilket jobb de lagt ner och därför varit villiga att hjälpa till. På andra plaster, till 
exempel i Hovmantorp, beskriver man att de ofta vill ha mycket från kommunen, men aldrig gör något 
själva. Leif R fortsätter med att förklara att han ser det som så att man måste driva projekt i samhället för 
att utvecklingen i en så liten ort ska kunna fortsätta. Men det är inte lätt alltid, många av de kring liggande 
kommunerna har dålig ekonomi, ”fattigkommuner” kallar han dem. Här flikar Per S in att han läste i 
tidningen idag att Lessebo kommun har 550 arbetslösa av totalt 8000 invånare, kan det verkligen stämma? 

 
Vi återgår till finansieringen av projektet i Skruv och Per S konstaterar att om de skulle köpt allt arbete 

som gjorts i området på offert så skulle det ha gått på många, många miljoner.  
Han berättar också att föreningen aldrig lagt pengar på marknadsföring. Utan de har vuxit i takt med att 

ryktet om klubben spridit sig. Nu håller många sina födelsedagskalas eller andra tillställningar i deras 
stuga. Förra året hölls det till och med giftermål utanför, skrattar Per S och lägger till att han själv och Leif 
R hade varit vittnen och stått ute i ösregnet som var under hela vigseln. Det är svårt att hitta sådana 
naturområdet, inflikar han.  

Jag flyttar över fokus till framtiden. Hur tänker de sig att fortsättningen kommer att se ut? Jo, säger de, 
de måste arbeta med att utveckla och underhålla. Speciellt att förenkla underhållet. Nu har de ett etablerat 
samarbete med Folkets hus och all bokning går via dem. Vaktmästaren ställer också upp med att sköta om 
uthyrningen på vardagarna. På helgerna är det styrelsen som tar hand om det, på rullande schema, var 
nionde vecka. För sin del i arbetet för Folkets hus del av provisionen, en tredjedel vilket blir en vinst på ca 
30-40.000/ år för Folkets hus. Leif R berättar att det blir  som en växelfunktion, de drar varandra i bygden, 
också idrottsföreingen får del av det, och tillsammans är de en samhällsfunktion. Affärsverksamheter är 
välkomna att annonsera på fiskeklubbens anslagstavlor för att informera gäster om att de finns och vart.  

I dagsläget investerar klubben runt 100.000 kr/år i verksamheten, berättar man. I år ska det köpas en ny 
gräsklippare och en del av parkeringen ska beläggas med nytt underlag. Sedan vill man också bygga en 
redskapsbod. När jag frågar om övriga planer, så känner de sig rätt nöjda. De säger att de genomfört det 
som de ursprungligen ville göra. Möjligen funderar man på att bygga en bro över ett sund i en av sjöarna, 
mellan två grillplatser. Man har sett att reningsverket har en stålkonstruktion som de ska byta ut, vilken 
skulle fungera alldeles utmärkt som bro för dem. Kanske kunde de också bygga på belysning på bron, 
funderar Lasse X. En bro har de redan byggt, den gjordes av gammal järnvägsräls. De har ett stort 
kontaktnät bland företag och organisationer, säger Per S, det har varit relativt lätt att få sponsring. Det 
senaste de bytt till sig genom stugan är en ny luftvärmepump till halva priset. 

 
Aktiviteter är något som också står på klubbens agenda. Man vill utveckla mer inom det området. Förra 

året hade man sommarfest, som ett knytkalas, två gånger. Klubben äger ett stort partytält och engagerade 
lokala trubadurer för att spela. Tyvärr anses det som för dyrt att numera arrangeras tillställningar med 
alkoholrättigheter, då området blivit så stort. Förra året hade festerna runt 150 besökare. Som betalning till 
trubadurerna ställde man fram en bunke som besökarna fick lägga vad de tyckte var skäligt i. Vi gör det för 
hela bygden, för samhället, berättar Leif R. I början ordnade klubben också en s.k. sjöfest när de hade 
dåligt med pengar. Efter att ha gått genom byn och samlat in diverse föremål som företagen kunde skänka 
hade klubben sedan auktion på dessa och fick in 12.000-16.000 kr, något som Per S lyfter fram som viktigt 
då klubben hade det dåligt ställt ekonomiskt.  

Vi pratar vidare kring utveckling av området och man berättar att nästa steg skulle kunna vara att 
anställa någon som lägger 2-3 timmar/dag på att hålla ordning inom området. Då skulle service- och 
hygienutrymmen kunna byggas ut och ett kök på campingen skulle kunna köpas in. Idag tar ingen ut något 
arvode, och de har inte heller något ekonomiskt i området. De indikationer de fått från gästerna är också att 
de vill att det mysiga och småskaliga ska behållas. De funderar också, säger Lasse X, på att slå en naturlig 
äng som finns i anknytning till campingen för de som vill campa lite mar avsides. Ja, något hittar vi nog på 
vad det lider, misstänker jag, skrattar Leif R.  

De återkommer till kommunen, Lasse X, förtydligar att kommunen bidragit till det arbete de gjort. 
Mycket genom att värdesätta deras arbetstimmar. Hur gick det till, undrar jag. De beskriver en form av 
bytes handel där deras arbete har gett dem rätt att byta till sig exempelvis material från kommunen. De fick 
inga kontanter, men grus från ett dammbygge fick de ta del av för att använda i sitt projekt. Per S, som har 
insikt i det ekonomiska berättar att de omsatte 523.000 kr förra året, inte så illa för en ideell förening. 
Vildmarksbadet framhålls som en nyckel för att kunna hyra ut stugan så mycket, just nu är den bokad varje 
helg fram till augusti i år, de köpte in badet innan de blev alltför vanlig och det har dragit dit mycket 
besökare. Dansbana lyfter de som något alldeles utmärkt i ett sådant område. Det saknar de själva att ha när 
de arrangerar fester, något platt och hårt golv att ha orkester/trubadurer på. De säger också att det är otroligt 
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viktigt att förvalta området och att hålla det fräscht, samt att fokusera på att bygga något med 
fleranvändningsområden.  

 
På campingen, berättar man vidare, finns en liten låda där betalningen läggs, uppskattningsvis sköter 

95% av besökarna det bra. Ofta ligger det en lapp med kommentarer, majoriteten om hur nöjda man är, 
några få som var missnöjda med prishöjningen från 80 kr till 100 kr/natt som gjordes förra året.  

 
Inte heller har klubben lagt några resurser på marknadsföring. De skyltar som sitter ute längs med 

vägarna har kommunen bidragit med. Klubbens styrelse åker också på studiebesök till andra orter för att få 
ny inspiration. Något de beskriver som jätteviktigt, att inte bli för hemmablind.  

Vidare berättar man också om en händelse då äldreboendet på orten kom och ansökte om sponsring för 
en eldriven rullstol till sin verksamhet. Äldreboendet utnyttjar de vägar som finns runt sjöarna för att ta ut 
sina boende och gå en trivsam promenad. Men mellan boendet och sjöarna finns en brant backe som 
personalen har svårt att skjuta rullstolarna uppför. Därför kom de på idén om att ha en eldriven sådan. Men 
då kommunen inte var intresserad av att skjuta till ett bidrag för detta, så gick man till fiskeklubben. Något 
de beslutade sig för att bidra till. I slutändan behövdes det inte då kommunen rev upp sitt beslut och köpte 
rullstolen. Men fiskeklubben verkar ändå i sin beskrivning vara stolta över att få frågan och ha möjlighet att 
ge tillbaka till det samhälle som så ofta hjälpt dem.  

Leif R avslutar samtalet med att konstatera att all den energi man stoppar in i ett projekt får man 
tillbaka, det finns inga genvägar.  
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1 INLEDNING. SKOLPROJEKTET. 

1.1 Bakgrund till övergripande projektet  
Projektet kring Rävemålaskolan i Älmeboda är ett delprojekt i en övergripande studie om 

entreprenöriella landsbygdsenklaver, som är finansierat genom Familjen Kamprads stiftelse. Syftet med 
den övergripande studien är kartlägga förutsättningarna för att mobilisera entreprenörskapet i tre mindre 
småländska samhällen. De tre aktuella orterna är Långasjö, Urshult och Älmeboda. I Älmeboda socken 
ligger Rävemåla som har skolverksamhet från förskola till fjärdeklass. För att få en första inblick i bygden 
och projektet, anordnades en fokusgrupp med invånare från Älmeboda. Under den första fokusgruppen 
framgick det att barn och utbildningsnämnden i maj 2012 hade tagit ett beslut att flytta fjärdeklass från 
Rävemålaskolan. Skolfrågan upptog stor del av diskussionen under vårt fokusgruppsmöte och invånarna i 
bygden lyckades återkoppla många av diskussionsämnen till vikten av skolan i bygden.  

Jag valde att involvera mig i skolfrågan då engagemanget från bygden var påtagligt. Det var även av 
intresse för den övergripande studien om landsbygdsenklaver. Det intressanta skulle vara att få reda på vad 
som händer med engagemanget i bygden när kommunen fattar beslut om att minska storleken på bygdens 
skola. Frederic Bill var den forskare som ansvarade för projekten i Älmeboda där detta skolprojekt är ett av 
tre.  
 

1.2 Bakgrund till skolfrågan  
När jag för fösta gången under hösten 2012 kom i kontakt med den lokala skolfrågan var det svårt att 

hänga med i diskussionerna. Det gick upp för mig att det fanns en gedigen historia bakom situationen. Ett 
ämne som ständigt har återkopplats till under hela året har varit nedskärningen 2009 eller fullmäktige i 
Yxnanäs. Dessa två begrepp avser samma händelse som utspelade sig under 2008/2009. Innan 2008 var 
skolorna i orterna Linneryd, Konga och Rävemåla från förskoleklass upp till årskurs sex (F6-skola). Under 
2008 fick barn och utbildningsnämnden i uppdrag att genomföra en besparing på 12 miljoner. Under 2012 
fick invånarna i de tre berörda byarna reda på att det skulle ske nedskärningar i byskolorna, denna gång var 
invånarna snabba på att skapa opposition. För att bemöta invånarnas argumentation fick en projektgrupp 
från kommunen i uppgift att göra en undersökning över hur en nedskärning skulle påverka bygden. Det är 
med irritation byborna berättar om den förra nedskärningen, som de beskriver som att ha förlorat femte och 
sjätte klass. Byborna känner att irritationen är berättigad då politikernas syfte med nedskärningen inte 
uppnåddes, och att de pengar som sparades i slutändan inte alls var i närheten av den summa som var 
planerad. Det var den borgliga majoriteten (M, C, KD, FP) i kommunfullmäktige som i maj 2009 tog 
beslutet att barn och utvecklingsnämnden behövde genomföra en besparing. I fullmäktige den 25 april 2013 
beskrivs situationen 2009 som en kompromisslösning som inget parti var nöjd med. Sedan 2009 har det 
bedrivits verksamhet från förskola upp till fjärdeklass (F-4 skola) i bygderna, Rävemåla, Konga och 
Linneryd.  

Den nya turen med skolfrågan startade efter barn och utbildningsnämndens (BUN) sammanträde den 21 
maj 2012 då en boende i Rävemåla, som är aktiv i föräldraförening, hade fått för vana att läsa genom barn 
och utbildningsnämndens protokoll. I protokollet från den 21 maj upptäcker hon vad hon tror är ett skrivfel. 
Nästkommande vardag när hon ringer in till kommunen för att rapportera skrivfelet, får hon det förklarat 
för sig att det inte är fråga om något skrivfel. Nedan följer utdraget från protokollet:  

Att minska småskolestödet genom att en omstrukturering görs för att genomföra en skolorganisation 
som följer styrdokumenten, förskoleklass – åk3, åk 4 – åk 6 samt åk 7 – åk 9 innebärande att elever i åk 4 i 
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Örmoskolan fortsättningsvis går i Dackeskolan och eleverna i åk 4 i Rävemåla skola fortsättningsvis går i 
Linnerydskolan. (Barn och Utbildningsnämnden, Sammanträdesprotokoll, 2012-05-21)  

Det framgår tydligt i protokollet att barn och utbildningsnämnden har fattat beslutet att flytta årskurs 4 i 
Rävemåla skola till Linnerydskolan. Med nedskärningen från 2009 i bagaget var föräldraföreningarna i det 
tre bygderna snabba med att väcka opposition. De hade dock lärt sig mycket ifrån den förra omgången. 
Istället för att bygderna kämpar var för sig och där genom mot varandra, valde de att denna gång samarbeta 
över bygdegränserna. Barn och utbildningsnämnden uppmärksammar oppositionen som skapats i bygderna 
och gav sig därför ut på en turné i de tre bygderna för att svara på frågor och ta till sig feedback. Den 1 
oktober 2012 anordnade Rävemålas föräldraförening, företagarförening och sockenkommittén ett möte i 
Rävemåla bygdegård för att visa politikerna att detta inte bara är en skolfråga utan något som berör hela 
bygden. Vid tidpunkten då BUN var på besök i Rävemåla var Anders W Johansson från projektet 
entreprenöriella landsbygdsenklaver närvarade. Inför detta möte myntades slagorden se helheten, av 
bygden. Se helheten, syftar till att beslut som fattas kring skolan inte bara påverkar skolan utan hela 
bygden. Av denna anledning bör konsekvenser utanför skolan också vägas in i beslutet. 

 

2 Processbeskrivning 

2.1 Stora skolmötet 
Första interaktionen jag hade med skolfrågan var under någon som kommer att klassas för det stora 

skolmötet den 22 november 2012. Det var ett möte som anordnades av föräldraföreningarna i samråd med 
sockenråden och företagarföreningen. I bilen på väg ut till Rävemåla vet jag inte riktigt vad som väntar 
mig. Jag hade förväntat mig ett möte med 20-30 personer. Till min förvåning möts jag av 200-250 personer 
i en fullsatt lokal. Smålandsposten skrev följande inför mötet, 

 
 Mötet i Byahuset den 22 november blir ett exempel på att bytänkande är borta och att alla i 
stället tänker på helheten. (Smålandsposten 2012) 

 
Detta möte blev min första inblick i skolfrågan. Mötet inleddes med information från Tingsryds 

kommun om vad de jobbar med just nu. Det visades även upp och en nyproducerad reklamfilm för 
Tingsryd kommun. Filmen visade på ett soligt och dansande Tingsryd, där musiken var skapad av studenter 
i samarbete med Tingsryds nya gymnasieskola, Acadamy of Music and Business. Filmen togs tveksamt 
emot av publiken då mötet hade anordnats för att diskutera byskolorna och de knappa resurserna, och här 
visas en nysatsning upp som stack lite i ögonen. Diskussionen inleddes i lugn och sansad ton med att 
byborna presenterade sitt perspektiv på skolfrågan. Argumentationen fokuserades på hur barnen drabbas av 
det här; långa dagar, lång resetid, tryggheten i en mindre skola och vikten att barnen känner en relation till 
bygden. Minoritetspartierna har tydligt profilerat sig på bybornas sida och höll därför med byborna och 
styrkte detta genom att berätta om yrkanden de hade lagt men tyvärr fått nedröstade i olika instanser. 
Partierna i majoritet besvarade bybornas frågor med att det bästa för barnen är att gå på ett mellanstadium 
med fler elever, vilket är i linje med att fjärdeklassarna ska flyttas. Majoritetspolitikerna hänvisade till 
forskning som visar att det hämmar barnens utveckling att vara i smågrupper, de källhänvisar dock inte 
dessa påstående, vilket gör det omöjligt för åhörarna att ta del av denna forskning. Detta möte hölls i 
november 2012 och politikerna var vid detta tillfälle inte lika insatta i frågan som föräldraföreningarna var, 
vilket speglades i politikernas uteblivna och tvetydiga svar. Föräldrarna var pålästa och lyfte fram bristerna 
i det tidigare beslutet med att flytta årskurs 5 och 6 2009, något som skulle vara en besparing men som i 
själva verket uteblev. Den sittande majoriteten besvarade kritiken genom att informera att det aktuella 
beslutet inte handlar om besparing utan att göra det som är bäst för barnen. Föräldraföreningarna vädjar till 
politikerna att inte bara rösta igenom detta beslut utan verkligen undersöka konsekvenserna. Här lyfts andra 
kommuners positiva engagemang i skolfrågan fram som goda exempel. Vid detta läge informerade 
ordförande i barn och utbildningsnämnden, att beslutet som tidigare tagits i maj, om att flytta årskurs 4, är 
upprivet. Majoriteten berömde byborna för sitt samhällsengagemang och berättade att de är medvetna att 
frågan är av stor betydelse och av den anledningen ska frågan undersökas. Tiden för mötet var knapp och 
det var många frustrerade föräldrar som ville ha svar på sina frågor. När mötet började lida mot sitt slut 
börjar folk i publiken ställa sig upp och ställa sina frågor, kort därefter är tiden slut och moderatorn avslutar 
mötet.  
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Det som hände inför detta möte var att föräldraföreningarna omformulerade frågeställningen för 
debatten, jämfört med det första mötet i oktober. Det handlar inte om att fjärdeklassarna skall gå i sin egen 
bygd eller inte, utan man ville återupprätta årskurs 1-6 skolor i alla tre bygder. Politikerna var förmodligen 
inte beredda på att diskutera F6 skolor utan mötet skulle egentligen handla om var barnen i årskurs fyra 
skulle gå. Politikerna dansade därför kring frågorna och avfärdade argumentationen som byapolitik, vilket 
innebär att man ser bara byns för- och nackdelar och missar de övergripande konsekvenserna. I en 
insändare i Smålandsposten den 8 januari 2013 skriver sockenråden och föräldraföreningarna följande:  

 
Problemet är att vi hela tiden blir beskyllda för byapolitik och att ingen lyssnar på vad vi har att 
säga. (Smålandsposten, 2013-01-08)  

 
Med insändaren beskriver föräldraföreningarna sitt perspektiv på situationen på skolan i centralorten 

och vilka utmaningar den skolan står inför. De beskriver även barn och utbildningsnämndens framtida 
besparingskrav och presenterar föräldraföreningarnas förslag på hur 1-6 skolorna i östra kommundelen kan 
hjälpa till med svårigheterna nämnden står inför. Föräldraföreningar avslutar insändaren med en 
uppmaning att lägga byatänkandet åt sidan och börja se helheten.  
 

2.2 Kommunfullmäktige möte i Tingsryd 
Den 20 december befann jag mig i Tingsryd på kommunfullmäktige för att lyssna på 

föräldraföreningens frågor till partipolitikerna. Innan mötet träffade jag barn och utbildningsnämndens 
ordförande. Jag presenterade mig och berättade att jag skulle utföra ett projekt i Rävemåla som kretsade 
kring skolfrågan. Ordförande var väldigt hjälpsam genom att svara på mina frågor och informerade mig var 
frågan befann sig och vad som skulle hända framöver. Ordförande informerade mig att hon har lämnat in 
ett yrkande till barn och utbildningsförvaltningen att undersöka skolfråga i östra kommundelen. Hon skicka 
även över denna yrkan till mig. Några frågor till kommunfullmäktige från föräldraföreningen blev det 
aldrig, då allmänhetens frågestund var struken vid detta möte.  

 
Min första tanke när jag läste yrkandet var ”hur skall de hinna med detta?”. Yrkandet innebar att utreda 

fyra olika alternativ:  
F-3 skolor på tre orter 
F-6 skolor på tre orter  
F-6 skolor på två orter och en F-3 skola  
F-6 skola på en ort och två F-3 skolor 
Utifrån varje scenario ska följande faktorer presenteras: Kostnader, Psykosocial miljö, Kvalitet, 

Lärarkompetens, Skolskjutsar, Lärartäthet, Framtida elevutveckling och Miljökonsekvensanalys. Det skall 
även framgå konsekvenserna för Dackeskolan i varje scenario. Det var blandade känslor bland byborna när 
de fick läsa yrkandet. De blev först glada att situationen skulle undersöka och föräldrarna beskriver att det 
kändes som en delseger. Glädjen blev dock kortvarig då de insåg att undersökningen inte skulle 
genomföras av någon oberoende utan av den aktuella förvaltningen. Sedan började de räkna antalet veckor 
projektgruppen hade på sig att genomföra undersökningen. I efterhand har det visat sig att projektgruppen 
hade en och en halv månad på sig att genomföra undersökningen.  

 

2.3 Projektplan 
Vid årsskiftet hade jag ännu inte lyckats forma ett projekt kring skolfrågan då den förändrades mellan 

varje gång jag befann mig i Rävemåla. Efter att jag hade sett bybornas missnöje med undersökningens 
oberoende och tidsram, tänkte jag att jag kunde knyta en del av mitt projekt till den undersökningens 
rapport. Genom att använda mig av universitetets resurser skulle jag kunna granska undersökningen och 
försäkra byborna om att den var noggrant utförd och inte partisk. Den andra delen av mitt projekt var en 
tanke som följt med mig under hela hösten, vad tycker egentligen barnen om det här? Det diskuteras 
mycket kring barnens bästa, att barn i den här åldern inte ska behöva åka buss för länge och huruvida 
barnen trivs på en stor respektive en liten skola. Min tanke var att följa med 2-3 dagar i Rävemålaskolan 
och i Dackeskolan, för att få en känsla för barnperspektivet på situationen. Kommunpolitikerna 
presenterade i en insändare i Smålandsposten tre olika perspektiv: ekonomiska perspektivet, 
barnperspektivet och byperspektivet. Byperspektivet var representerat genom föräldraföreningarna och 
sockenråden. Det ekonomiska perspektivet skulle avhandlas noggrant i den kommande undersökningen. 
Barnperspektivet hade hamnat i skymundan och tanken jag hade var att lyfta fram hur barnen såg på det 
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här. Kan det vara så att barnen längtar tills de börjar på Dackeskolan, för att få fler jämnåriga kompisar 
eller kan det vara så att barnen känner sig tryggare i sin by och trivs i en mindre klass. På grund av denna 
osäkerhet ville jag följa med i skolan och observera barnen. Jag var medveten om att jag inte har några 
pedagogiska kunskaper men syftet var inte att bedöma skolornas kvalitet utan att få en känsla för 
skolmiljöerna.  

Föräldraföreningarna upplevde under årets första månader att de befann sig i en maktlöst limbo. De 
upplevde att locket hade lagts på, för om föräldrarna försökte ringa barn och utbildningsnämnden med 
frågor i ärendet fick de till svar att ärendet håller på att utredas. Likadant om de kontaktade politiker; de 
hade tillsatt en utredning och utfallet av den kommer diskuteras. Föräldrarna blev frustrerade då de får sitta 
och rulla tummarna i väntan på en utredning de tror sig veta resultatet av. Föräldrarna har under denna tid 
försökt få till möten med barn och utbildningsförvaltningen för att hjälpa till och diskutera frågan, men 
hade fått till svar att det inte var deras uppgift att prata med allmänheten utan rekommenderades att vända 
sig till politikerna. Bristen på kommunikation ledde till att rykten började spridas. När jag i början av 
februari var i Rävemåla får jag höra rykte om att en konsultfirman har fått i uppdrag att utföra 
undersökningen. För att undersöka detta rykte och samtidigt presentera mig själv och mitt projekt så valde 
jag att kontakta projektledaren för undersökningen. Jag berättade om projektet om entreprenöriella 
landsbygdsenklaver och kopplingen till skolfrågan. Jag presenterade mina två delar i projektet; 1 att 
granska undersökningen, 2 att följa med i skolan för att uppleva skolmiljön på landsbygden kontra 
centralorten. När jag berättar att jag vill läsa och granska undersökningen så skärps tonen på samtalet. 
Motivet med mitt projekt ifrågasätts även så min kompetens. Jag berättar kort om projektet och min roll 
och förklarar att jag inte besitter någon pedagogisk kompetens men är duktig på att ifrågasätta. Samtalet tar 
kort därefter slut och jag tänker inte mer på det utan är nöjd med att jag har fått svara på mina frågor om 
konsultfirman och fått ett datum när rapporten skall vara klar. För det visade sig att historien om 
konsultfirman var ett rykte, det var så att projektgruppen hade tagit in en person som resurs från en 
konsultfirma. Detta har sedan i folkmun växt och lett till ryktet att en konsultfirma ska göra hela 
undersökningen.   

 

2.4 Föräldramöte i Rävemåla 
Samma dag åker jag ut till Rävemålaskolans föräldramöte för att presentera min projektplan med de två 

delarna. Under föräldramötet berättade föräldraföreningen om arbetet de gör i skolfrågan, allt som handlar 
om att fjärde klass eventuellt skall flyttas. Det blev en väldigt positiv stämning i matsalen och de övriga 
föräldrarna berömde de föräldrar som driver skolfrågan. Därefter fick jag gå upp och presentera mig för 
alla föräldrar. Mitt projekt togs emot väldigt väl och föräldrarna var väldigt glada att andra utifrån bygden 
visade sitt intresse för frågan. Sedan delade föräldrarna upp sig i barnens klassrum och fick höra från 
läraren hur arbetet går i klassen. Den entusiasm som tidigare fanns hos föräldrarna tidigare på kvällen när 
det diskuterades framtid och utvecklingsmöjligheter för eleverna började sakta avta. Många föräldrar 
förklarar hur de nu sitter i samma klassrum som de hade gjort under sin skolgång och har sett skolan 
avvecklas sedan dess. Det blev tyst i klassrummet, tills någon yttrar ”de tar väl vår skola tillslut”. 
Föräldrarna berättar hur deras kamp de senaste tio månaderna är att som kämpa i motvind och 
uppförsbacke, energin till engagemang började tryta.  
 

2.5 Problematik med projektutformningen 
Dagen efter mitt samtal med projektledaren för undersökningen, så får Anders W Johansson och 

Frederic Bill, forskarna som är ansvariga för det övergripande projektet och projekten i Rävemåla, ett mail 
projektledaren. Jag har inte tagit del av mailen men efter en diskussion med forskarna framgår det att jag 
skall ha agera felaktigt i min projektpresentation över telefon. Projektledaren var inte nöjd med mitt sätt att 
agera, något som ledde till att mitt projekt lades lite på is och planen på att jag skulle följa med i skolorna 
slopades helt från projektet. Dialogen mellan forskningsprojektet och projektgruppen som utförde 
undersökningen av skolfrågan togs över av forskarna från det övergripande projektet. Parallellt med att 
forskarna jobbade med att rättfärdiga projektet koncentrerade jag mig på föräldraföreningarnas arbete.  

 
2.6 Rapporten  
Den 18 mars 2013 var undersökningen färdig och jag kontaktade kommunen och fick ett exemplar 

hemskickat till mig. Första reaktionen efter att ha skummat igenom undersökningen var att den är tydlig 
och avhandlar allt i yrkandet. Ju fler gånger jag läste undersökningen desto fler frågetecken fick jag. De två 
tydligaste sakerna jag ifrågasatte var källhänvisning och metoden. På flera ställen i undersökningen står det 
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forskning visar och en studie kom fram till. Tanken var att jag skulle kunna dubbelkolla källorna och se att 
de inte är felciterade eller liknande. En av källorna som har varit stöttepelaren i majoritetspolitikernas 
argumentation är Jan Amcoff som har gjort en undersökning på in- och utflytt i orter där skolan har lagts 
ner. Amcoffs (2012) slutsats citeras flitigt; det finns inget samband mellan nedläggning av skolor och 
utflytt. Vidare skriver Amcoff (2012) att hans resultat inte ska användas som ett argument för att en 
nedläggning inte skulle påverkar bygden. Gång på gång har jag hört politikerna säga att skolnedläggning 
inte påverkar bygden och då tänker jag på Amcoffs uppföljningsmening som aldrig citerades.  

Efter att ha läst undersökningen några gånger och antecknat lite så kontaktade jag föräldraföreningarna 
för att ta del av deras uppfattning av rapporten. De var väldigt missnöjda med rapporten. 
Föräldraföreningens beskrivning av rapporten var: slarvig, faktafel och påhopp, deras farhågor hade 
inträffat. Undersökningen är i deras ögon slarvigt gjord och resultatet blev som förväntat:1-3 skolor i 
Konga och Rävemåla samt en 1-6 skola i Linneryd. När jag pratar med föräldraföreningen om rapporten 
beskriver de även ett händelseförlopp samma dag som den presenteras. Den 18mars klockan 15.00 hade 
barn och utbildningsnämnden sitt möte där de skulle rösta fram vilka förslag de skulle presentera till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige skulle i sin tur den 25 april ta beslut om den framtida 
skolorganisationen. Men tre timmar innan barn och utbildningsnämndens sammankomst, så går det ut 
lappar till skolbarnen att beslutet är taget och informerar barnen och föräldrarna om vilken skola de skall gå 
på nästa höst. En förälder förklarar hur detta agerande har försvårat situationen ännu mer för politikerna, i 
ett av fallen kom ett barn hemspringande gråtandes över att hon var tvungen att byta skola. Efter att en 
tålmodig mamma har visat barnet hennes blivande klasskamrater så börjar barnet samla sig och acceptera 
det faktum att hon ska byta skola. Situationen försvåras menar föräldern ur föräldraföreningen för 
politikerna har inte fattat beslutet ännu och det blir svårare för politikerna att fatta något annat beslut. 
Eftersom nu går barnen i Linneryd, under drygt en månads tid med förhoppningar om att få gå kvar på sin 
skola, baserade på ett beslut som ännu inte har tagits och därmed kan ändras. Föräldraföreningen menar att 
detta försvårar för politikerna att ta ett annat beslut. 

 

2.7 Bristande kommunikation 
Det blir allt tydligare för mig att en stor del av problematiken i skolfrågan har med kommunikation att 

göra. Om barn och utbildningsnämnden kommunicerat med föräldraföreningarna ett år tidigare, då beslutet 
togs i första hand, hade allt kunnat se annorlunda ut idag. I samråd med forskarna för mitt projekt kom vi 
fram till att en kanal för kommunikation måste etableras, inte bara för den aktuella skolfrågan utan även för 
kommande utvecklingsarbetet. Den 28 mars ordnades också ett möte i Rävemåla där kommunchefen, 
kommunfullmäktiges ordförande samt näringslivsutvecklare var med och möte representanter från 
föräldraföreningen, och andra engagerade bybor (företagare och föreningsaktiva). Det var även ett möte 
den 4 april med skolchefen, kommunchefen och två personer ur föräldraföreningen från Rävemåla för att 
skapa en dialog mellan parterna. Syftet med mötet var att öppna upp för en sund kommunikation mellan de 
två parterna då kommunikationen tidigare har låst sig. Ett av ämnena som diskuterades under mötet var 
perspektiv. Det är uppenbart att det finns tre tydliga perspektiv i denna fråga; byaperspektivet, det 
ekonomiska perspektivet och barnperspektivet. Undersökningen nämner inledningsvis barnperspektivet 
skall vara i fokus. Jag anser dock att utredningen inte har ett barnperspektiv utan introducerar ett nytt fjärde 
perspektiv, ett skolorganisatoriskt perspektiv. Det lyfts fram väldigt många konsekvenser av att bedriva 
skolverksamhet på landsbygden, till exempel: fortutbildning för lärarna, ensam arbetsmiljö och en sårbar 
organisation med få medarbetare. Dessa konsekvenser lämnar projektgruppen, som utförde 
undersökningen, hängande i luften och kommer inte med några förbättringsåtgärder. Jag ser att de negativa 
effekterna av att bedriva småskolor, som presenteras i undersökningen, förstärks genom att ta bort en klass. 
Argumenten känns som argument för att lägga ner skolan snarare än att ta bort en klass. I grund och botten 
handlar argumentationen om att det är för få lärare på skolan, som skulle kunna åtgärdas genom att 
återöppna femman och sexan; då blir organisationen mindre sårbar och arbetsmiljön mindre ensam. På så 
sätt stärks lärarkåren, stärker skolan och höjer arbetsmiljön. Denna koppling gör projektgruppen inte i 
undersökningen. Föräldraföreningarna hinner inte lyfta fram all sin kritik mot undersökningen under mötet. 
Forskarna kom med förslaget att de tillsammans med mig och föräldraföreningen kunde ta fram 
byaperspektivet på situationen och ge den till kommunfullmäktige som kompletterande beslutsunderlag. På 
så sätt får politikerna ytterligare ett perspektiv på situationen, som sedan skulle ligga som beslutsunderlag 
för kommunfullmäktige den 25 april 2013 då det ska beslutas i frågan. Representanterna från kommunen 
hade inga invändningar mot detta, utan skulle gärna ta emot rapporten. 
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2.8 Presentera bygdeperspektivet 
Nu var det bråttom att under två veckor ta fram bybornas perspektiv till debatten. Vi arbetade fram ett 

upplägg så att det tydligt framgick att det var föräldraföreningarnas skrivelse, då det var deras perspektiv 
som skulle presenteras. Under ett föräldramöte i Konga samlade föräldraföreningen in tankar från alla orter 
och strukturerade upp processen. Under mötet i Konga framgick det att det fanns ytterligare problematik att 
ta i beaktning: föräldraföreningen måste inte bara argumentera mot den sittande majoriteten i kommunen 
utan behöver även rättfärdiga landsbygdsskolornas existens för föräldrarna i centralorten, Tingsryd. En 
förälder från Rävemåla hade talat med föräldrar i Tingsryd och de hade påpekat att landsbygdsskolorna tar 
resurser från skolan i centralorten. Flera föräldrar från orterna instämde med denna situation och intygade 
att de hade upplevt samma attityd. En förälder menar att hon förstår föräldrarna i centralorten och säger att 
om man bara läser Smålandsposten så framstår det som att landsbygdsskolorna bara kostar pengar, men om 
de skulle ta del av annat material så som barn och utvecklingsnämndens budget så skulle de förstå att det 
inte rör sig om några stora summor pengar. Detta blev något som föräldrarna ville lyfta fram i sin skrivelse 
till politikerna, att visa vilka siffror det rör sig om. Jag och forskarna erbjöd oss att hjälpa till med att göra 
ett inlägg som utomstående. Min uppgift blev att avhandla vad jag har sett och hur jag har upplevt 
processen kring den här frågan. Forskarnas uppgift blev att föra en teoretisk diskussion kring den tidigare 
forskningen som är skriven i ämnet och konsekvenser för bygden om bybor inte känner sig delaktiga i 
beslutsfattningen. Den 11 april 2013 stod föräldraföreningens skrivelse färdig och lämnades då in till 
kommunen och distribuerades ut till alla politiska partier som samma dag hade gruppmöte inför 
kommunfullmäktige den 25 april.  

 

2.9 Möte mellan föräldraföreningen och tjänstemännen 
Den mediala uppmärksamheten och föräldraföreningarnas påtryckningar verkade ha fått en viss 

inverkan. Under hösten 2012 beskriver föräldraföreningarna hur de var tvungna att jaga tjänstemännen för 
att få svar på sina frågor och förslagen att arrangera möten fick avslag. Under mitten av april 2013 tar 
istället ordförande för barn och utbildningsnämnden tillsammans med tjänstemän ur barn och 
utbildningsförvaltningen initiativ till ett möte med föräldraföreningarna. Den 23 april ägde mötet rum och 
två föräldrar ur föräldraföreningen skulle få sina frågor om undersökningen besvarade. Inför mötet 
diskuterade föräldraföreningen vilka frågor de ville ha svar på och hur de skulle lägga upp tiden. Jag 
rådfrågades även om upplägget för diskussionen, och jag slog ett slag för framtiden, och att styra 
diskussionen mot det ämnet. Båda parterna var överens om att denna undersökning har utförs under en 
väldigt kort tid och av den anledningen innehåller den vissa brister. Ur mitt perspektiv fick föräldrarna ett 
gyllene tillfälle här; de kan sätta sig ner i en timme med beslutsfattarna inom skolfrågorna. Jag frågade ifall 
de ville tillbringa den tiden att påpeka fel eller ta tillfället i akt och få höra beslutsfattarnas framtidsplaner 
på hur Tingsryd kommun kan få bättre skolor. Föräldraföreningen gillade resonemanget och vävde in några 
frågor om framtidsutsikten. Mötet hade dock inte gått som föräldraföreningen hade velat utan de kände att 
samtalsämnet hade flutit iväg ett antal gånger och att vissa svar dansade kring frågorna. Det var med en 
viss frustration som föräldrar som berättar om mötet, de var tveksamma till om mötet skulle ha någon 
inverkan på beslutet som vid denna tidpunkt bara var två dagar bort.  
 

2.10 Omröstning i fullmäktige 
Den 25 april 2013 var det dags för kommunfullmäktigemötet att i Väckelsång fatta beslut, 

föräldraföreningarna har kämpat för i över ett halvår. På dagordningen fanns ett antal punkter, men alla i 
publiken är där av en anledning och det är skolfrågan. Efter att uppropet och all formalia var avklarad 
börjar Centerpartiet och Vänsterpartiet med varsitt yrkande att beslutet skall på återremiss. Med 
motivationen att infrastrukturen i de tre bygderna samt se över möjligheten att bilda ett gemensamt 
rektorsområde. Yrkandena följdes av en två timmar lång debatt där majoritetsblocket (M, S, FP, KD) ville 
ta ett beslut idag för att ge lärare och rektorer en ärlig chans att planera och strukturera för omställningen 
inför nästa år. Minoritetsblocket svarade dock med att denna fråga handlar inte om nästa termin utan 
terminen om 1, 2, 3 och förhoppningsvis 10 år fram i tiden, då alla inblandade parter har efterfrågat en 
långsiktig lösning. Det diskuteras även i vilken utsträckning nedskärningar påverkar bygden. Här lyfter 
majoritetspolitikerna fram Amcoffs (2012) forskning som underlag för att en nedläggning inte har någon 
inverkan på bygden. Föräldraföreningens skrivelse avhandlas endast i diskussionen genom att en 
majoritetspolitiker nämner att fyra studenter har intresserat sig för ämnet då det inte finns mycket forskning 
i frågan. Ingen i kommunfullmäktige höjde ett ögonbryn över Linnéuniversitets medverkan i frågan, utan 
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nämner istället - på gränsen till nonchalant – att Cederings (2012) kompletterande forskning, som forskarna 
i skrivelsen har refererat till, är för lång för att någon ska orka läsa. Under debatten lyckas även 
majoritetspartierna reta gallfeber på föräldrarna när de gång på gång säger att ”vi ska göra det som är bäst 
för barnen”. Föräldrarna anser att de vet bäst själva vad som är bäst för deras barn. Politikerna försäkrar 
åhörarna och de andra partierna om att detta inte är en ekonomisk fråga, vilket även framgår i 
undersökningen, utan det handlar om att barn i mellanstadiet far illa om de socialiseras med för få barn. Av 
den anledningen vill majoritetspolitikerna skapa större skolor utan att barnen skall behöva sitta långa turer 
på bussen. Deras lösning på detta är att skapa en 1-6 skola i Linneryd. Något som är motsägelsefullt i 
majoritetens argumentation är att de vill barnens bästa och de därför inte bör gå på ett mellanstadium med 
få barn, de uppmuntrar dock bygden att starta en friskola. Det blir inte automatiskt fler barn i en friskola 
ändå kan kommunen tänka sig detta. Detta uppmärksammade föräldraföreningen några dagar efter mötet 
när vi satt och diskuterade. Kommunfullmäktige resulterade i att Centerpartiet och Vänsterpartiet fick 
genom sin yrkan om en återremiss, då de hade mer än en tredje del av fullmäktige på sin sida (C, V, SD, 
MP).  

2.10.1 Återremiss 
Det kom lite oväntat med en återremiss, då representanter från Centerpartiet tidigare hade sagt att en 

återremiss inte vore en god lösning, så föräldraföreningarna var fast inställda på att ett beslut skulle komma 
den 25 april. Den känslan jag fick var osäkerhet om man frågade sig vad händer nu? Men 
föräldraföreningarna hade full koll på vad som gällde, de hade fått en månad till att kämpa för 1-6 skolor i 
alla tre orter. Nu ville de visa politikerna att detta beslut påverkar alla de familjer i orterna och inte bara de 
familjer som är engagerade i föräldraföreningarna. De vill helt enkelt visa att de representerar fler än bara 
de som följer med till kommunfullmäktigemötena. En namninsamling påbörjades och en 
enkätundersökning i bygderna skulle skickas ut. Syftet med enkäten var att visa politikerna att majoriteten 
av bygden vill ha sina barn i den lokala skolan.  

I en diskussion mellan en majoritetspolitiker och en representant från föräldraföreningen, yttrade 
politikern missnöje över att diskussionen alltid handlar om bygden. En politiker ur majoriteten menade på 
att nu diskuterar vi skolfrågan, håll argumentationen till varför man skall ha en bra skola. Han ansåg att blir 
för tjatigt att ständigt använda bygdens överlevnad som ett slagträ, och att det skulle bli en sundare 
diskussion om man höll sig till ämnet. En centerpolitiker förklarade även att under en återremiss ska vidare 
undersökning genomföras och anledningen till återremissen ska hanteras. Centerpartisten höjde även ett 
orosfinger över att risken finns att återremissen inte hanteras om ingen politiker tar tag i det. Det gäller 
alltså för föräldraföreningen att ligga på politikerna och se till att återremissen bearbetas. Den 30 maj i 
Yxnanäs är skolfrågan tillbaka på samma bord som den var för 4 år sedan då årskurs 5 och 6 försvann från 
de tre landsbygdsskolorna.  
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3 Reflektion 
Avslutningsvis vill jag samla några övergripande tankar angående processen. Jag kom som utomstående 

till såväl den aktuella skolfrågan som till kommunen och det jag märkte väldigt tidigt var att det fanns 
många gamla meningsskiljaktigheter som låg och pyrde, hos såväl kommunen som hos byborna. Här ska en 
ny skolorganisation upprättas och barn och utbildningsnämnden har mycket att göra med en stram budget 
att följa. Istället för att bjuda in föräldraföreningarna som har bra koll på skolorganisationen i den östra 
kommundelen, för att diskutera vilken lösning som är bäst och vad de olika konsekvenserna blir så väljer 
barn och utbildningsnämnden att lägga locket på. Jag skrev i min projektdagbok att projektgruppen för 
undersökningen är som en trotsig tonåring som har fått en läxa och låst in sig på sitt rum och tänker inte 
komma ut förens den är klar. Detta agerande har gjort att föräldraföreningarna har fått vatten på sin kvarn. 
För en stor del av föräldraföreningarnas argumentation kretsar kring vilka fel tjänstemännen har gjort 
genom hela processen. Avsaknaden av en kommunikationskanal mellan parterna har gjort att 
föräldraföreningarna har varit tvungna att gå via medier för att skapa opposition. Politikerna har även svarat 
föräldraföreningarna genom medierna. De få gånger under året som parterna har lyckats sätta sig ner för att 
diskutera så har det blivit irriterad stämning och ingen av parterna blir nöjda. Något jag tror skulle behövas 
är en tredje neutral part som kan kliva in under dessa möten och för dialogen framåt, så diskussionen 
utvecklas utan att det dansas kring frågor och utan att föräldraföreningarna upprepar gamla misstag.  

 
Jag anser att oavsett vad beslutet än blir den 30 maj 2013 i Yxnanäs, är det viktigt att 

föräldraföreningarna och tjänstemännen i kommunen börjar kommunicera med varandra. Hur 
skolorganisationen än ser ut så kommer det dyka upp nya frågor kring hur ärenden skall hanteras. Om det 
finns någon lärdom att dra av denna process så skulle det vara att det gäller att lyfta frågor tidigt och 
diskutera dem med berörda parter innan beslut fattas.  
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